
Денна форма навчання: 
Факультет ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ 

construcfional@pgasa.dp.ua 
Заочна форма навчання: 

Навчально-науковий
ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

izido@pgasa.dp.ua
tehizido@pgasa.dp.ua

Ступінь БАКАЛАВР
на основі повної загальної середньої освіти 
4 роки
на основі диплому молодшого спеціаліста 
З роки (або 2 роки)

Ступінь МАГІСТР
за освітньо-професійною программою
на основі диплому бакалавра 
1 рік 4 місяці
за освітньо-науковою программою
на основі диплому бакалавра 
1 рік 9 місяців

АСПІРАНТУРА
V 4 роки (денна та заочна форми навчання) * •

• Сприяття працевлаштуванню у державних та 
приватних структурах;

• Проходження військової підготовки для отримання 
звання офіцера запасу (за бажанням);

• Спортивний комплекс з багатьма секціями та 
плавальним басейном;

• Сприятливі умови для творчого розвитку студентів, 
насичене та цікаве студентське життя;

• Паралельне отримання другої вищої освіти за 
іншою спеціальністю;

• Зручне розташ ування: навчальні корпуси та 
гуртожиток розміщені поруч та знаходяться в центрі 
міста;

• Wi- Fi в навчальних корпусах, інтернет в гуртожитках;
• Сучасні освітні технології та програми навчання.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 
095-855-20-63 098-256-60-53

Електронний вступ:

ez.osvitavsi rn.org.ua
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ

• Документ, що посвідчує особу та громадянство 
України (паспорт);

• Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (індивідуальний податковий номер);

• Військовий квитокабо посвідчення про приписку;
• Документ державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліф ікаційний) рівень, на 
основі якого здійснюється вступ і додаток до нього 
(атестат або диплом);

• Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 
(для вступників на основі повноїзагальноїсередньої 
освіти);

• Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
• Копії'документів засвідчуються приймальною 

ком іс ією  та не прийм аю ться без 
пред'явлення оригіналів.

@  pgasa.dp.ua pgasa prkom„channel pgasa.prkom

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 
И м. Дніпро, вуя. Чернишевського. 24-а

Q  vodafone 066-104-17-69 
Q  київ стар 098-256-60-53 
Q  vodafone 095-855-20-63

prkom@pgasa.dp.ua

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Prydniprovska State Academy 
of Civil Engineering and Architecture

263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
CIVIL SECURITY

Освітня програма Охорона праці
Labour protection
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263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
CIVIL SECURITY 

Освітня програма 
Охорона праці

Labour protection х

Вступ на 1 курс на базі 
повної загальної середньої освіти (П З С О )

По закінченню навчання, випускники-бакалаври 
отримають такі кваліфікації:
- «Інженер з охорони праці»

- «Інспектор з охорони праці»
- «Страховий експерт з охорони праці»

- «Інспектор державний з техногенного та 
екологічного нагляду»

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації бакалавр 
здатний виконувати професійні роботи за 
професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний 
класифікатор України. Класифікатор професій, а саме:

- «Інженер з охорони працю; «Страховий експерт 
з охорони праці»; «Інспектор з охорони праці»;

- «Фахівець з питань цивільного захисту»; «Інспектор 
державний з техногенного та екологічного нагляду»;

- «Фахівець з радіаційного та хімічного захисту»; 
«Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту»;

- «Черговий оперативний (загону, центрального 
командно-диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту тощо)»; «Фахівець з 
утилізації вибухонебезпечних предметів»; тощо.

Вступ на ступінь «Б А К А Л А В Р » на базі 
диплому М О Л О Д Ш О Г О  С П Е Ц ІА Л ІС Т А

Займати первинні посади, зазначені у 
Довіднику кваліфікаційних характеристик 
професій працівників ДСНС України та 
Держпраці:
- «Командир загону аварійно-рятувального»;
- «Командир загону оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту»;
- «Начальник (командир) підрозділу 
(спеціалізованого аварійно-рятувального)»;
- «Начальник підрозділу постійної готовності до 
аварійно-рятувальних лій»;
- «Начальник підрозділу оперативно-рятувальної 
служби з профілактичних заходів цивільного 
захисту»;
- «Начальник інженерно-технічної служби»;
- «Начальник оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту»;
- «Начальник служби з охорони праці».

Більш детальну інформацію Ви можете з'ясувати: 
- у приймальній комісії: (0562) 746-18-67,

095- 855-20-63, 098-256-60-53;
49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, 

або
на кафедрі безпеки життєдіяльності:

тел. (0562) 756-34-57, (0562) 756-34-73, 
life.safety@pgasa.dp.ua

Для вступу на 1 курс другого освітнього 
рівня, магістерського,

на бюджетну або контрактну форму навчання

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації 
магістр здатний виконувати професійні роботи за 
професіями, зазначеними у ДК 003:2010 
Національний класифікатор України.
Класифікатор професій, а саме:
- «Начальник служби з охорони праці»;
- «Інженер з охорони праці»;
- «Начальник штабу цивільного захисту»;
- «Начальник підрозділу оперативно-рятувальної 
служби з профілактичних заходів цивільного 
захисту;
- «Начальник підрозділу постійної готовності до 
аварійно-рятувальних дій»;
- «Командир загону (сфера цивільного захисту)»;
- «Командир (начальник) підрозділу (сфера 
цивільного захисту)»;
- «Командир (начальник) частини (сфера 
цивільного захисту)»;
- «Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових 
робіт»;
- «Інженер з профілактичних робіт»;
- «Інженер з техногенно-екологічної безпеки»;
- «Експерт з умов праці»;
- Викладач вищого навчального закладу;
- Науковий співробітник.

ОХОРОНА ПРАЦІ

YouTube/c/pgasa_dnipro
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